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Opiši pravilno pot

1. Stojim pri spodnji postaji žičnice in si kupim smučarsko karto.
2. Z gondolo se odpeljem do srednje postaje žičnice.
3. Tam izstopim, se peljem do sedežnice in se s sedežnico odpe-

ljem na goro. Zdaj si nataknem smuči in se zapeljem po hribu 
navzdol.

4. Pri križišču s smerokazi zapeljem na levo stran proti vlečnici.
5. Z vlečnico se odpeljem na vrh gore. Tu je krasen razgled. Slikam 

lepo naravo.
6. Odpeljem se navzdol in se ustavim pri majhnem jezeru.
7. Nato se peljem navzdol in se ustavim pri koči „Pri Mari“. Tam 

popijem čaj in grem na stranišče.
8. Spočita se odpeljem do spodnje postaje žičnice.

➜ Zdaj pa poskusi sam oz. sama opisati pot. Sosed pa naj jo nariše.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Smučarski tečaj

Bliža se smučarski tečaj. Za božič sem do-
bil smuči. Čelado, smučarsko obleko in 
rokavice bom dobil od svojega brata. V 
ponedeljek se bomo odpeljali z avtobusom 
na Mokrine. Tam bomo prespali v mla-
dinskem domu. Po zajtrku bomo šli peš 
do spodnje postaje žičnice. Peljali se bomo z gondolo, z vlečnico 
in tudi s sedežnico. Vsi učenci in vse učenke bomo razdeljeni v 
različne skupine. Dopoldan in popoldan bomo imeli smučarski 
tečaj. Opoldan dobimo v gorski koči kosilo. Po smučanju bomo 
šli v kopališče. Zvečer dobimo v mladin-
skem domu večerjo. En dan bomo tudi šli 
na drsališče in enkrat se bomo sankali. 
Napravili bomo tudi pohod s krpljami. 
S krpljami bomo prišli do divjih krajev, 
kjer bomo morda lahko opazili v snegu 
kake sledi živali ali celo živali, na pri-
mer gamse, hermelina ali planinskega 
zajca. Zvečer se bomo v domu zabavali. 
Veselim se že smučarskega tečaja.

➜ Naloge:
1. Spremeni besedilo in mu dodaj vsaj  

pet do sedem pridevnikov.
2. Oblikuj majhen dnevnik in  

napiši dnevni zapis. Kaj bi  
bilo lahko napisano v tvojem  
dnevniku?




